
 

 

AİLECEK İZLEYECEĞİNİZ FİLM ÖNERİLERİ 

1. EVDE TEK BAŞINA: Ailesinden nefret eden Kevin aldığı ceza üzerine geceyi 

çatıkatında geçirir yalnız ertesi gün uyandığında ailesinin evde olmadığını, tatile 

giderken onu unuttuklarını fark eder.  Başta panikleyen Kevin bunun fırsat 

olduğunu çok geçmeden anlar ve yalnızlığın tadını çıkarmaya başlar. Eve gözlerini 

dikmiş olan 2 hırsızı evden uzaklaştırmak artık Kevin'a düşmüştür... 

 
 

2. KÜÇÜK PRENS: Antoine de Saint-Exupéry'in klasikleşmiş eseri 'Küçük Prens'ten 

sinemaya uyarlanan animasyon türündeki yapıtta, bir pilot kendisini ıssız bir çölün 

ortasında bulur ve çok uzak bir gezegenden gelmiş olan küçük bir çocukla 

karşılaşır. 

 
 

3. BAYAN PEREGRİNENİN TUHAF ÇOCUKLARI: 16 yaşında olan Jacob Portman 

kendini gizemli bir adada ve 70 yıl öncesinde bulur. Burada kendisi gibi tuhaf ama 

gizemli güçlerle donanmış olan öksüzlerle karşılaşır. Bu çocuklar, Bayan 

Peregrine'in koruması altındadır.  

 



4. TERS YÜZ: Minik Riley, babasının iş değişikliği nedeniyle San Francisco’ya 

taşınmışlardır. Küçük yaşta olmasından dolayı buraya uyum sağlamakta 

zorlanmaktadır. Kafasını en çok kurcalayan sorun ise yeni gideceği okul ver 

tanışacağı arkadaşlarıdır. İçindeki duyguları Riley’i yönlendirmektedir. Günlük 

yaşamında kendisini etkileyen duyguları bu yeni hayata aşılmaya çalışırken 

problemlere neden olacaktır. Neşe, Riley’nin en değer verdiği duygusudur ve onu 

hep mutlu etmeye çalışır ama diğer duyguları bu yeni koşullara alışmakta güçlük 

çekmektedir. 

 
 

5. YAPAY ZEKA: Belirsiz bir gelecekte, insanoğlu, dünyanın çoğunun sular altında 

kaldığı bir yeryüzünde yaşamaya çalışırken, teknolojinin nimetlerinden 

yararlanarak hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla ‘yapay zekalı’ robotlar üretirler. 

David madde ve mana olarak tam bir insan gibi donatılmış bir robottur. Sevmeye 

programlanmış olan ilk robot çocuk David, o sırada hasta olmasından dolayı 

tedavisi bulunana kadar çocukları dondurulmuş bir aile tafından deneme süreci 

olarak evlat edinilir. 

 
 

6. E.T.: Meraklı bir uzaylı grubu, ziyaret etmek ve meraklarını gidermek üzere 

dünyaya gelirler. Geri dönüşleri esnasında aralarından bir kişiyi memleketlerine 

döndürmeyi unuturlar. 3 milyon yılı uzaktan gelen bu sevimli yaratık korku 

içerisinde, hiç tanımadığı bir yerde tek başına kalmıştır. Elliot isimli, 10 yaşlarında 

bir çocuk, yapayalnız olan bu yaratığı sahiplenip evine götürmeye karar verir. 

Elliot, sadece E.T'yi tanırken değil; önyargıları yıkmaya çabalarken de büyük bir 

efor sarf edecektir. 



 
7. YUKARI BAK: Hayatı boyunca yaşamak istediği macera hayalini gerçekleştirmek 

için evine binlerce balon bağlayıp Güney Amerika’nın vahşi doğasına doğru 

yolculuğa çıkan 78 yaşındaki baloncu Carl Fredricksen’ın hikayesinin anlatıldığı 

yeni bir komedi. Ancak Carl, yolculuğa başladıktan sonra en büyük kabusunu da 

yanında götürmekte olduğunu fark eder. 

 
 

8. GÜZEL VE ÇİRKİN: Uğramış olduğu büyü saldırısında korkunç bir yaratığa 

dönüşen bir prens şatosunda yalnız başına yaşamını sürdürmektedir. Kendisinden 

başka her biri birer eşyaya dönüşen uşaklarından başka kimse yoktur. Büyünün 

etkisi 10 yıl içinde kendisine aşık olacak bir kadın çıkmadığında sonsuza kadar 

devam edecektir. Bir gün Maurice isminde bir şahış şatoya habersizce girmeye 

çalışınca tutsak edilir. Haberi duyan kızı Belle şatoya koşar ve babasının 

özgürlüğü karşısında tutsak kalmayı ister. Burada kaldıkça canavarla arkadaş olan 

kız bu korkunç görüntünün arkasında çok iyi bir insan olduğunu öğrenir.  

 


